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#SoKyHieuVanBan
V/v thực hiện công tác bảo vệ

môi trường tại các cơ sở giáo dục
trên địa bàn huyện

#DiaDiemNgayBanHanh

               Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn
sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 31/2022/QĐ-
UBND ngày 24/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban
hành Quy định về quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Công 
văn số 2424/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 07/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 
tỉnh Quảng Nam về việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh, Phòng GDĐT huyện Đại Lộc yêu cầu Hiệu trưởng các đơn 
vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật về bảo vệ
môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo
vệ môi trường và các văn bản quy định khác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi
trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn khu vực trong và ngoài nhà
trường.

2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên gương mẫu trong việc thực hiện công tác
bảo vệ môi trường và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, đồng thời vận
động người thân, nhân dân cùng thực hiện.

3. Triển khai thực hiện các chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường cho
học sinh các cấp học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, trong đó chú trọng đưa nội
dung giáo dục về giảm thiểu, phân loại, tái chế chất thải rắn, hạn chế sử dụng
sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy vào chương trình dạy học
cho các cấp học.

4. Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Phân loại rác tại nguồn”, phong trào
“Chống rác thải nhựa” trong các cơ sở giáo dục, khuyến khích sử dụng các sản
phẩm thân thiện với môi trường. Lồng ghép giáo dục, truyền thông về phân loại
chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại
khóa, các phong trào thi đua tại trường học nhằm tạo ý thức tự giác cho học sinh
trong hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

5. Tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới,
Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn, Hãy làm sạch biển…; thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh, khơi thông
cống rãnh; đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thu gom và 
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xử lý hóa chất, chất thải rắn trong trường học đảm bảo môi trường luôn xanh,
sạch, đẹp và an toàn.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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